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TJÄNSTESKRIVELSE
Tillväxtkontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Karin Svalfors
Samhällsplanerare
Plan- och exploateringsavdelningen
08-581 691 94
karin.svalfors@upplands-bro.se

2014-09-12

2014-000294

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om förlängd bussrutt till Textilvägen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Medborgarförslaget om förlängd bussrutt till Textilvägen anses besvarad med
hänvisning till att kommunen kommer att ta upp frågan om förbättrad
busstrafik i bland annat Brunna med Landstinget.

Sammanfattning
Kommunen har fått ett medborgarförslag om att förlänga bussrutterna i Brunna
så att alla bussar går via hållplatserna Keramikstigen och Textilvägen innan de
går vidare till Livgardet. Förslagsställaren menar att bussrutten endast skulle
bli några minuter längre med en sådan förlängning och att detta skulle gynna
många. Förslagsställaren är medveten om att det är Landstinget som ansvarar
för busstrafiken, men menar att kommunen skulle gynnas av att kommunen
trycker på lite extra gällande detta förslag.
Tillväxtkontoret kommer att ta upp frågan om förbättrad busstrafik i bland
annat Brunna med Landstingets trafikförvaltning. Kontoret anser att det vore
bra med fler turer till och från hållplats Textilvägen, även om det kanske inte är
möjligt precis enligt medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag om förlängd bussrutt till Textilvägen, inkom den 30 april
2014

•

Kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2014 om att Kommunstyrelsen ska
yttra sig över medborgarförslaget

•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2014

Ärendebeskrivning
Kommunen har fått ett medborgarförslag om att förlänga bussrutterna i Brunna
så att alla bussar går via hållplatserna Keramikstigen och Textilvägen innan de
går vidare till Livgardet. Förslagsställaren hänvisar till att det är långt att gå
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mellan bostäderna och hållplatsen när busstiderna inte passar och att det blir
ännu mer sällan man kan ta bussen till Textilvägen på kvällarna när bussarna
endast går varje halvtimme. Förslagsställaren menar att bussrutten endast
skulle bli några minuter längre om den gick till både Textilvägen och Livgardet
och att detta skulle gynna många. I medborgarförslaget nämns också buss 558
genom industriområdet och samordning med busslinje 559. Förslagsställaren är
medveten om att det är Landstinget som ansvarar för busstrafiken, men menar
att kommunen skulle gynnas av att kommunen trycker på lite extra gällande
detta förslag.

Tillväxtkontorets kommentarer
Det är alltid bra att få veta hur kollektivtrafiken fungerar och upplevs av dem
som åker. Även om det mycket riktigt är Landstinget som ansvarar för
kollektivtrafiken, så har kommunen många kontakter med Landstingets
trafikförvaltning då bland annat busstrafiken diskuteras. Då är det bra att ha
med sig olika synpunkter och förslag på trafiken.
Idag går buss 559 antingen mellan Kungsängen och Textilvägen i Brunna eller
mellan Kungsängen och Livgardet. På mornarna och de tider som buss 558 inte
har några turer alls går i princip varannan buss till Livgardet och varannan till
Textilvägen.
Dessutom finns buss 558, som endast går i högtrafik måndag–fredag. Buss 558
är främst tänkt för arbets- och skolresor. Bussen går därför olika vägar på
morgonen och eftermiddagen. På morgonen ska man kunna åka från
Kungsängens station till Brunna industriområde eller så snabbt som möjligt
från Brunna till gymnasiet eller stationen. På eftermiddagen är det tvärtom. Då
ska man kunna åka från arbetsplatserna i industriområdet och så snabbt som
möjligt hem till Brunna.
Tillväxtkontoret håller med förslagsställaren om att det bästa vore om buss 559
alltid kunde gå via Textilvägen. Det skulle mycket riktigt gynna många
resenärer. Busslinjen skulle då också bli mycket tydligare, om bussarna alltid
gick likadant. Vi är dock inte övertygade om att det är helt enkelt att låta alla
turer gå både till Textilvägen och till Livgardet. De extra minuter som detta
skulle ta, på vägen till och från Livgardet, kan räcka för att bussen framförallt i
högtrafik inte ska hinna med sin passning till pendeltågen. Och i sådana fall
skulle det behövas fler fordon. Olika alternativ skulle behöva studeras för att
hitta den bästa möjliga lösningen för att förbättra busstrafiken i Brunna.
När det gäller buss 558 konstaterar vi att den har flera andra uppgifter än buss
559, eftersom 559 varken går igenom industriområdet eller via skolområdet
med gymnasium, sporthall med mera. Vi konstaterar också att Brunna industriområde växer och att busstrafiken där snarare behöver utökas, inte minskas.
Buss 558 behövs idag också som ”extrabuss” i högtrafik för att alla resenärer
ska få plats.
Tillväxtkontoret kommer att ta upp frågan om förbättrad busstrafik i bland
annat Brunna med Landstingets trafikförvaltning. Det vore självklart bra om
det gick att få fler bussturer till och från hållplats Textilvägen i norra Brunna,
även om det kanske inte är möjligt precis enligt medborgarförslaget.
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Barnperspektiv
En bra kollektivtrafik är nödvändig, inte minst för barnen som annars inte kan
förflytta sig lite längre sträckor på egen hand utan att någon vuxen skjutsar.
Fler bussturer via Textilvägen skulle göra det bättre för barnen. Det skulle
också bli trafiksäkrare för barnen i området, eftersom de då inte behöver gå ut
till busshållplatsen på Granhammarsvägen.
TILLVÄXTKONTORET

Marianne Hagman
Tillväxtchef
David Lanthén
Plan- och exploateringschef

Karin Svalfors
Samhällsplanerare

Bilagor:

1. Medborgarförslag om förlängd bussrutt till Textilvägen, inkom den 30 april
2014
Kopia av beslut till:

förslagställaren
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Kommunledningskontoret
Charlotta Kristiansson
Utredare
Utvecklingsstaben
08-581 692 71
charlotta.kristiansson@upplands-bro.se

Datum

Diarienummer

2014-09-02

2013-000609

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att inrätta en barn- och
ungdomsstrategtjänst
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget om att inrätta en barn- och ungdomsstrategtjänst
avslås.
2. Tillvaratagande av barn och ungdomars intressen och inflytande
inkluderas i kommunledningskontorets övergripande uppdraget om att
utveckla metoder för medborgardialog och inflytande.
3. Frågan om inrättande av en samordnande funktion för arbete med
alkohol, narkotika, tobak och droger tas med i arbetet med budget för
2015.
Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit emot ett medborgarförslag som innebär att
kommunen ska anställa en barn- och ungdomsstrateg med ansvar för att
företräda barn och ungdomars intressen samt att garantera att barn och
ungdomars inflytande och välfärdsbehov tillgodoses.
Kommunledningskontoret har sedan tidigare ett uppdrag om utveckla metoder
och möjligheter för dialog med medborgare. Uppdraget specificeras bland
annat i budget för 2014. Arbetet med medborgardialog och inflytande
inkluderar samtliga medborgare i kommunen, inklusive barn och ungdomar.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag som inkom den 13 december 2013
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2014

UBK1002, v1.0, 2014-05-08

Ärendet
Enligt förslaget ska barn- och ungdomsstrategen samarbeta med myndigheter
samt lokala barn- och ungdomsorganisationer. Barn och ungdomars idéer ska
fångas upp och tas tillvara genom att forum skapas där deras tankar lyfts, blir
hörda samt ges möjlighet att påverka politiken. Inflytandet ska vara reellt och
en barn- och ungdomsstrateg ska arbeta aktivt med att stärka barn- och
ungdomars röst i kommunpolitiken.
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Bakgrund
Upplands-Bro kommuns arbete kring barn- och ungdomar sträcker sig över
flera verksamhetsområden och inkluderar flera kontor. Inom socialkontoret
bedrivs, utöver den myndighetsutövande verksamheten, framför allt
förebyggande arbete. Detta sker till exempel via Solängen som är kommunens
öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt ungdomsstödjarna som
arbetar förebyggande genom bland annat samverkan med föräldrar, skola,
polis, fritidsgårdar, föreningar. Ungdomsmottagningen vänder sig till
ungdomar upp till 23 år och har en bred rådgivande, utredande och
behandlande karatkär.
Inom utbildningskontoret bedrivs verksamhet, utöver skol- och
fritidsverksamheten, bland annat inom resursteamet, som erbjuder konsultation
och är ett förebyggande stöd för personal inom kommunens skolor och
förskolor. Inom resursteamet finns funktioner som psykologer, skolläkare,
specialpedagoger och kuratorer. Teamet har som uppdrag att verka för att alla
barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun får det stöd och den hjälp som de
är berättigade till.
Mycket av den verksamhet som bedrivs inom kultur- och fritidsavdelningen
berör barn- och ungdomar. Avdelningen har som uppdrag att erbjuda ett brett
och efterfrågat utbud inom kultur- och fritidsområdet. Inom kultur- och fritid
finns verksamheter som kulturskola, ungdomens hus, simhall och idrottsplatser, övriga anläggningar för fritidsverksamhet samt biblioteksverksamheten.
Samverkan kring barn- och ungdomar sker bland mellan kontoren, men även
med externa aktörer som polis och myndigheter. Ett exempel på samverkan är
det förebyggande rådet, med representanter från socialkontoret,
utbildningskontoret, brottsförebyggande rådet, polis samt kultur- och
fritidsavdelningen. Rådet har till uppdrag att bevaka förebyggande frågor både
på övergripande och lokal nivå och svara för samordning och planering av
gemensamma förebyggande insatser när flera aktörer är berörda. Rådets arbete
och struktur är dock i dagsläget inte helt klar.
Utredning
I de intervjuer som genomförts i samband med utredningen framförs att
medborgarförslaget är positivt, men att det snarare finns ett behov av en
drogsamordnande funktion för arbetet kring alkohol, narkotika, tobak och
doping. En sådan funktion skulle även kunna sammankalla och hålla i arbetet
för det förebyggande rådet, som i dagsläget inte fungerar på ett
tillfredsställande sätt. Det är dock viktigt att en samordnande funktion, oavsett
hur uppdraget ser ut, får rätt mandat och rätt förutsättningar att arbeta med och
hantera frågorna. Uppdraget måste vara tydligt och avgränsat, eftersom det lätt
tenderar att bli för stort och omfattande.
Det anses att också att en funktion likt den som föreslås i medborgarförslaget
bör utgå från ett stödjande perspektiv, snarare än att vara en företrädare för
barn- och ungdomar. Arbetet bör utgå från att ungdomar företräder sig själva
och uttrycker sina egna åsikter, vilket ligger i linje med barnkonventionens
paragrafer om rätten att bilda sin egen åsikt och fritt uttrycka detta.
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Kommunledningskontorets slutsatser
Kommunledningskontoret anser att frågan om inflytande och tillvaratagande av
medborgares intressen är viktig och självklar. Den ska inkludera alla
medborgargrupper, såväl ungdomar som äldre. Kommunledningskontoret har
sedan tidigare ett uppdrag om att arbeta kring att arbeta med att utveckla
metoder och möjligheter för dialog med medborgare. Uppdraget specificeras
bland annat i budget för 2014. Arbetet med medborgardialog och inflytande
inkluderar samtliga medborgare i kommunen, inklusive barn och ungdomar.
Kommunledningskontoret har i budget för 2014 fått i uppdrag att utveckla
dialogmöjligheterna med medborgare. Kommunledningskontoret anser att
tillvaratagande av barn och ungdomars intressen även ingår i detta
övergripande uppdrag. Det finns i dagsläget inte heller några medel avsatta för
att inrätta vare sig en barn- och ungdomsstrategtjänst eller en samordnad tjänst
för arbetet med alkohol, narkotika, tobak och dopning, såsom framkommit av
utredningsarbetet. Kommunledningskontoret föreslår dock att frågan om en
sådan tjänst inkluderas i arbetet med budget för 2015. Hur en sådan tjänst och
uppdrag ska se ut bör dock i sådana fall utredas vidare.
Barnperspektiv
I kommunledningskontorets uppdrag om att utveckla metoder för
medborgardialog och inflytande ska alla medborgargruppers synpunker,
intressen och möjligheter tas i beaktande. Detta inkluderar även barn- och
ungdomar.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Karl Öhlander
Kansli- och utvecklingschef
Kopia av beslut till:

Medborgarförslagsställaren
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Handläggare, telefon

Datum

Vår beteckning

Maria Johansson

2014-09-12

Dnr 2014-000506

Kommunstyrelsen

Finanspolicy
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Finanspolicy, daterad den 12 september 2014, fastställs och ersätter därmed
tidigare finanspolicy beslutad i Kommunfullmäktige 1998-03-30 § 12,
reviderad 2002-03-04 § 12.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 1998-03-30 § 12 om finanspolicy och
Kommunstyrelsen beslutade 1998-03-12- § 43 om regler för medelsförvaltning
som en ledning för delegater och för den praktiska handläggningen.
Finanspolicyn reviderades av Kommunfullmäktige 2002-03-04 § 12.
Med anledning av att beslutet om finanspolicyn fattats för många år sedan och
förutsättningarna på den finansiella marknaden förändrats mycket under denna
tid, finns anledning av uppdatera beslutet.
Finansverksamheten skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt utan
spekulativa inslag. Målet är att säkerställa kommunens betalningsförmåga på
kort och lång sikt samt inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera
risker och räntekostnader. Det ska också säkerställas att finansverksamheten
bedrivs med god intern kontroll.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2014.
Kommunstyrelsens beslut § 43 den 12 mars 1998.
Kommunfullmäktiges beslut § 12 den 30 mars 1998.
Kommunfullmäktiges beslut § 12 den 4 mars 2002.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 1998-03-30 § 12 om finanspolicy och
Kommunstyrelsen beslutade 1998-03-12- § 43 om regler för medelsförvaltning
som en ledning för delegater och för den praktiska handläggningen.
Finanspolicyn reviderades av kommunfullmäktige 2002-03-04 § 12.
Med anledning av att beslutet om finanspolicyn fattats för många år sedan och
förutsättningarna på den finansiella marknaden förändrats mycket under denna
tid, finns anledning av uppdatera beslutet.
Det är Kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning.
Kommunfullmäktige kan dock delegera beslutanderätten att fatta beslut om
upplåning till Kommunstyrelsen eller annan nämnd.
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Kommunfullmäktige får dock enligt Kommunallagen inte delegera
beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt, som exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Dit hör de flesta
större upplåningarna. Det råder ett s k delegeringsförbud för dess ärenden.
Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om Kommunfullmäktige fattar beslut
om årliga ramar för upplåning. Eftersom Kommunfullmäktige då angett
gränserna för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom
dessa ramar inte länge ha den principiella beskaffenhet som endast är
förbehållet Kommunfullmäktige.
Alla kommuner (och företag) är exponerade för finansiella risker och det är
Kommunfullmäktige (respektive företagsstyrelsen) som har det övergripande
ansvaret för hur finansverksamheten bedrivs och att de finansiella riskerna
kontrolleras och begränsas. Mot denna bakgrund är det övergripande syftet med
en finanspolicy att:
-

Fastställa finansverksamhetens mål

-

Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall
organiseras

-

Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker
som förekommer i finansverksamheten

-

Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av
finansverksamheten

Finansverksamheten skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt utan
spekulativa inslag. Målet är att säkerställa kommunens betalningsförmåga på
kort och lång sikt samt inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera
risker och räntekostnader. Det ska också säkerställas att finansverksamheten
bedrivs med god intern kontroll.
Respektive styrelse i bolag som omfattas av finanspolicyn skall ansvara för att
vid behov fastställa finanspolicy för bolaget inom ramen för kommunkoncernens finanspolicy.
Barnperspektiv
Kommunledningskontoret konstaterar att ovan angivet förslag till beslut inte
har några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Maria Johansson
Ekonomichef
Bilagor:

Finanspolicy, daterad den 12 september 2014

Delges:

Samtliga nämnder
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
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FINANSPOLICY
Kommunledningskontoret
Handläggare, telefon

Datum

Vår beteckning

Maria Johansson

2014-09-12

Dnr 2014-000506

Finanspolicy
Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som
Kommunfullmäktige skall fastställa enligt 8 kap 3 § Kommunallagen. Policyn
omfattar skuldförvaltning och likviditetshantering.
Upplands-Bro kommun och dess helägda bolag, benämnd kommunkoncernen,
omfattas av denna finanspolicy. Fortsättningsvis benämns hanteringen av
kommunkoncernens finansiering för finansverksamheten.
Respektive styrelse i bolag som omfattas av denna finanspolicy skall ansvara
för att vid behov fastställa finanspolicy för bolaget inom ramen för kommunkoncernens finanspolicy.
Övergripande målsättning
Upplands-Bro kommuns finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag. Finansverksamheten skall säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt.
Finansförvaltningen skall medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i koncernen blir effektiv och att räntenettot i ett långsiktigt perspektiv, med beaktande av säkerhetsaspekten, blir så bra som möjligt.
Den finansiella hanteringen skall bedrivas med god intern kontroll.
De kommunala bolagen inom kommunkoncernen skall fastställa finanspolicy
enligt de ägardirektiv som fastställs på bolagsstämma för respektive bolag.
Syfte
Syftet med denna finanspolicy är att:
-

Fastställa finansverksamhetens mål

-

Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras

-

Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker
som förekommer i finansverksamheten

-

Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten
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Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastsäller denna finanspolicy samt beslutar om ändringar i
denna. Därutöver skall Kommunfullmäktige besluta om:
-

Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår

-

Beloppsramar för kommunens kontokrediter

-

Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens bolag under
kommande budgetår

-

Beloppsramar och villkor för borgen

I Kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastställs resultat-, finansieringsoch investeringsbudget samt finansiella mål. Kommunfullmäktige fattar rambeslut om nyupplåning i samband med beslut om kommunens budget.
Delegering av beslutsrätt från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen
framgår av Kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har möjlighet att
delegera rätten att fatta beslut om lån till delegat enligt 6 kap 33§ Kommunallagen. Delegering av beslutsrätt från Kommunstyrelsen till delegat framgår av
Kommunstyrelsens delegationsförteckning.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning och verkställer
Kommunfullmäktiges beslut. Inom ramen för fullmäktiges delegation beslutar
Kommunstyrelsen om upplåning, placering av kommunens medel, utlåning och
förvaltning av andra organisationers medel. Kommunstyrelsen fastställer detaljerade anvisningar för den löpande verksamheten.
Nya former av upplåning skall beslutas av Kommunstyrelsen innan användning.
Delegat
Delegaten ansvarar under Kommunstyrelsen för genomförandet av den finansiella verksamheten och operativt utför de lånebeslut som finns på sådant sätt så
att finanspolicyn följs.
Medelsförvaltning
Tillgängliga likvida medel definieras som bankkonton, finansiella tillgångar
som kan omsättas inom tre bankdagar samt bekräftade ej utnyttjade kreditramar.
Kravet på god säkerhet i kommunens medelsplacering innebär bland annat att
kredit-, ränte- och likviditetsrisker skall undvikas eller minimeras. Vid placering av kommunens medel skall därför sådana former väljas att kravet på lågt
risktagande tillgodoses och att, med beaktande av detta, bästa möjliga förräntning eftersträvas.
Möjligheten att lösa lån eller göra extra amorteringar skall alltid övervägas vid
överlikviditet.
Kortfristig likviditet skall placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna
instrument. För placering av överlikviditet är följande instrument tillåtna:
-

räntebärande värdepapper

-

bankinlåning
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För placering på tider längre än ett år krävs beslut av Kommunstyrelsen i varje
särskilt fall.
Medelsplacering får ske hos svenska staten, Kommuninvest, svenska kommuner och landsting, banker och bostadsfinansieringsinstitut.
Koncernkonto
Kommunen och de kommunala bolagens likvida medel och betalningsflöden
skall samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem. Förvaltningen av kontosystemet sker hos kommunens finansförvaltning som därmed också förvaltar
koncernens likviditet.
Risker
Nedan beskrivs de huvudsakliga riskerna som kan uppkomma i kommunkoncernen. För att hantera de finansiella riskerna får valuta- och räntederivat användas. Till derivatinstrument räknas bland annat swappar, terminer, caps och
optioner. Derivat får inte användas i spekulativt syfte, det vill säga utan underliggande finansiering eller känt framtida behov.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att stigande marknadsräntor påverkar kommunkoncernens resultat genom ökade räntekostnader. Alternativt risken att låsa fast
alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett sjunkande ränteläge.
Detta hanteras genom att räntebindning på upplåning sprids på olika löptider,
antingen direkt via låneavtal eller genom räntederivat.
Som en del av Upplands-Bro kommuns ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte
att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden.
Valutarisk
Valutarisk definieras som risken för att valutakursförändringar påverkar kommunkoncernens resultat. Lån i utländsk valuta ska valutasäkras.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte kunna erhålla lån
på den externa marknaden. Risken kan minskas genom att kapitalförfall av lån
sprids över tiden. Upplåning kan också säkras genom skriftligt avtalade kreditlöften.
Prisrisk i finansiering
Med prisrisk i finansiering avses att refinansiering endast kan ske till ofördelaktigare villkor, det vill säga till sämre pris.
Upplåning
Vid anbudsinfordran skall minst två kreditinstitut tillfrågas. Det anbud som
antas för upplåning skall erbjuda den ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet
vid vald kapital- och räntebindningstid och för inlåning den högsta.
Upplåning som uteslutande syftar till att placera medel för att göra räntevinster,
så kallad arbitrageverksamhet, är inte tillåtet.
Kommunens inriktning bör vara att högst 80 % av nettoinvesteringarna under
kommande budgetår finansieras med lån.
Räntekostnadernas andel av skatteintäkterna bör inte överstiga 3 %.
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För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är fäljande instrument
tillåtna:
-

Checkkredit

-

Reverslån

Upplåning får ske från svenska staten, Kommuninvest, svenska kommuner och
landsting, banker, bostadsfinansieringsbolag, försäkringsbolag och pensionsanstalt.
För att möta oväntade förändringar i det allmänna ränteläget skall låneskulden
fördelas på olika kapitalbindningstider och räntebindningstider. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden för kommunens lån skall ligga mellan 1 och 3
år.
Derivat kan användas för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i
samband med upplåning. Alla derivat skall vara kopplade till den underliggande upplåningen. Andelen ränteförfall inom ett år ska begränsas och bör inte
överstiga 50 %.
Transaktioner för att hantera finansiella risker får endast ske med i förväg godkända motparter. Följande ränte- och valutaderivat är godkända:
-

Ränteswap

-

Räntetak

-

Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv)

Följande svenska och nordiska affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner:
-

Danske Bank

-

Handelsbanken

-

Nordea

-

SEB

-

Swedbank

Rapportering
Kommunstyrelsen skall i samband med delårs- och årsbokslut informera
Kommunfullmäktige om kommunens finansverksamhet. Information skall
lämnas om aktuell likviditetssituation, upplånad volym, portföljens spridning
av kapital- och ränteförfall, andel kapital- och ränteförfall inom 12 månader,
genomsnittlig räntesats och en sammanställning över befintliga derivat samt
kommunens borgensåtaganden fördelade på respektive motpart.
Övergångsregler
Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som behandlas i denna finanspolicy upphävs.
Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtaganden, upplåning,
utlåning eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan
part, förändras ej så länge det tidigare åtagandet kvarstår.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Handläggare, telefon

Datum

Vår beteckning

Charlotta Kristiansson, 08-58169271

2014-09-03

2014-000579

Kommunstyrelsen

Motion om ljusare skolgårdar och allmänna platser för
spontanidrott
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Tillväxtkontoret får i uppdrag att göra en inventering av skolgårdar
samt allmänna ytor
2. Tillväxtkontoret får i uppdrag att inventera behovet och utreda
kostnaden för att belysa allmänna platser.
Ärendet
Camilla Johansson (S) har i en motion föreslagit att det genomförs en
inventering av skolgårdar och allmänna ytor i kommunen samt att belysningen
tänds vid lämpliga tider på utvalda ytor så att kommunens innevånare kan
använda dem för exempelvis spontanidrott. Motionären beskriver att man av
kommuninvånare uppmärksammats på att utebelysningen inte är tänd på
skolgårdar och allmänna platser i kommunen, vilket hindrar
kommuninnevånare från att vara på ytorna efter mörkrets inbrott.
Det finns runtom i Upplands-Bro kommun ett flertal skolgårdar, lekparker,
parker och andra ytor som skulle kunna utnyttjas för spontanidrott och andra
aktiviteter. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ger
tillväxtkontoret i uppdrag att göra en inventering av skolgårdar samt allmänna
ytor samt behov av att och kostnad för att belysa en allmän plats. Inventeringen
bör också fastställa huvudmannaskapet för eventuellt genomförande.
Beslutsunderlag
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2014
• Motion om ljusare skolgårdar och allmänna platser för spontanidrott
Barnperspektiv
Utrymmen för spontant idrottande och aktivitet ger fler barn- och ungdomar
möjlighet till en aktiv och stimulerande fritid.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Karl Öhlander
Kansli- och utvecklingschef

2(2)
Kopia av beslut till:

Motionären
Tillväxtkontoret
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MOTION
Kommunfullmäktige 20131120

”Ljusare skolgårdar och allmänna platser för spontanidrott ”

Socialdemokraterna i Upplands-Bro har genom samtal med ett antal
kommuninnevånare blivit uppmärksamma på att utebelysningen
inte är tänd på skolgårdar och allmänna ytor i kommunen. Detta
hindrar kommuninnevånare från att vara på ytorna efter mörkrets
inbrott.

Därför vill vi att vill att det genomförs en inventering av dessa ytor
samt att belysningen tänds vid lämpliga tider på utvalda ytor så att
kommunens innevånare kan nyttja dem för tex spontanidrott eller
annat.

Camilla Janson (S)
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Oppositionsråd
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Vår beteckning

Anna-Lena Örvander

2014-09-15

Dnr 2014-000018

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade medborgarförslag och behandling av dessa per den
15 september 2014 godkänns.
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen två gånger per år
redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisningen är den
andra för år 2014. För närvarande finns 14 stycken obesvarade
medborgarförslag. Sedan medborgarförslag infördes den 1 augusti 2011 har 69
medborgarförslag inkommit.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2014.

Ärendet
Den 1 augusti 2011 infördes medborgarförslag i Upplands-Bro kommun efter
beslut i Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, Kf § 61. Vid samma tidpunkt
ändrades Kommunfullmäktiges reglemente för att Kommunfullmäktiges
arbetsordning även ska omfattar hur medborgarförslag ska hanteras. Där
framgår att ett medborgarförslag ska beredas så att Kommunfullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. Kommunstyrelsen ska två
gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, samt att
redovisningen ska göras på Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Sedan medborgarförslag infördes den 1 augusti 2011 har 67 medborgarförslag
inkommit.
Den 15 september 2014 finns följande 14 stycken medborgarförslag
obesvarade:
Rubrik

Inkom

Behandling

Medborgarförslag om
Mer politikerkontakt för
kommunens ungdomar

2013-12-05

Medborgarförslaget överlämnat
till Utbildningsnämnden för
beslut. Beräknas vara
färdigbehandlat under fjärde
kvartalet 2014.

2(3)
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Medborgarförslag om
Införande av en barnoch
ungdomsstrategtjänst

2013-12-05

Medborgarförslaget överlämnat
till Kommunstyrelsen för
beslut. Beräknas vara
färdigbehandlat under fjärde
kvartalet 2014.

Medborgarförslag Monumentalbyggnad
vid avfarten mot Tibble
och Brunna

2014-04-11

Medborgarförslaget överlämnat
till Kommunstyrelsen för
yttrande. Beräknas vara
färdigbehandlat under fjärde
kvartalet 2014.

Medborgarförslag om
tävlingsgodkänd
boulebana

2014-04-11

Medborgarförslaget överlämnat
till Kultur- och fritidsnämnden
för yttrande för yttrande.
Beräknas vara färdigbehandlat
under fjärde kvartalet 2014.

Medborgarförslag om
2014-05-05
nötförbud i skolor,
förskolor, idrottshallar
samt kommunala lokaler

Medborgarförslaget överlämnat
till Kommunstyrelsen för
yttrande. Beräknas vara
färdigbehandlat under fjärde
kvartalet 2014.

Medborgarförslag om
att bygga en simhall vid
gamla idrottsplatsen i
Kungsängen

2014-04-30

Medborgarförslaget överlämnat
till Kommunstyrelsen för
yttrande. Beräknas vara
färdigbehandlat under fjärde
kvartalet 2014.

Medborgarförslag om
att bygga en sporthall
för handboll

2014-04-30

Behandlas på
Kommunfullmäktige den 17
september 2014.

Medborgarförslag om
förlängd bussrutt

2014-04-30

Medborgarförslaget överlämnat
till Kommunstyrelsen för
yttrande. Beräknas vara
färdigbehandlat under
kommunstyrelsens sammaträde
den 1 oktober 2014.

Medborgarförslag om
att anlägga en park för
husdjur

2014-04-30

Medborgarförslaget överlämnat
till Kommunstyrelsen för
yttrande. Beräknas vara
färdigbehandlat under fjärde
kvartalet 2014.

Medborgarförslag om
säkrare gång- och
cykelväg mellan Brunna
och Kungsängen

2014-05-23

Medborgarförslaget överlämnat
till Kommunstyrelsen för
yttrande. Beräknas vara
färdigbehandlat under fjärde
kvartalet 2014.

Medborgarförslag om
att det ska finnas
trottoarkanter vid varje
busshållplats i
kommunen

2014-06-09

Medborgarförslaget överlämnas
till Kommunstyrelsen för
yttrande den 15 oktober från
Kommunfullmäktige. Beräknas
vara färdigbehandlat under
första kvartalet 2015.
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Medborgarförslag om
säker strålmiljö i skolan
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2014-06-19

Medborgarförslaget överlämnas
till Kommunstyrelsen för
yttrande den 17 september från
Kommunfullmäktige. Beräknas
vara färdigbehandlat under
första kvartalet 2015.

Medborgarförslag
2014-07-31
angående inköp av varor
som produceras av/i
länder som befinner sig i
krig eller krigsliknande
situationer

Medborgarförslaget överlämnas
till Kommunstyrelsen för
yttrande den 17 september från
Kommunfullmäktige. Beräknas
vara färdigbehandlat under
första kvartalet 2015.

Medborgarförslag om
upprustning av tunnlar i
kommunen

Medborgarförslaget överlämnas
till Kommunstyrelsen för
yttrande den 17 september från
Kommunfullmäktige. Beräknas
vara färdigbehandlat under
första kvartalet 2015.

2014-08-21

Barnperspektiv
En barnkonsekvensanalys kommer att göras på varje enskilt medborgarförslag.
Varje barn på samma sätt som vuxna medborgare möjlighet att lämna in
medborgarförslag, som kan komma att påverka så väl deras livsmiljö som att
de sätts i främsta rummet.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Karl Öhlander
Kanslichef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Vår beteckning

Anna-Lena Örvander

2014-09-17

Dnr 2014-000017

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner
Förslag till beslut
Förslag till beslut av kommunfullmäktige
Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per den 15
september 2014 godkänns.
Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den
andra för år 2014. För närvarande finns fem obesvarade motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionera ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen. Av de idag obesvarade motioner beräknas tre stycken vara
behandlade under fjärde kvartalet 2014 och den femte efter att det nya
lagförslaget finns tillgängligt.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 15 september 2014.

Ärendet
Kommunallagen säger att en motion bör beredas så att Kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år efter att den väckts. Om beredningen tar längre tid
ska detta och vad som framkommit anmälas till Kommunfullmäktige inom ett
år. Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare
handläggning. Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning
ske av alla motioner som inte beretts färdigt i april och oktober varje år.
Den 15 september 2014 finns följande motioner obesvarade:
Kommunstyrelsen

Väckt

Motion om
införande av ett
tionde skolår i
Upplands-Bro
kommun

2013-03-13 Återremitterades på Kommunfullmäktige
den 11 september 2013 till
utbildningsnämnden med uppdrag att
utreda förutsättningarna för att införa ett
tionde frivilligt skolår för elever som
saknar behörighet till nationella program i
gymnasieskolan.
Utbildningsnämnden avvaktar nytt
lagförslag.

Anders Eklöf (FP)

Remitterad till/ Behandling

2(2)

Motion om ljusare
skolgårdar och
allmänna platser
för spontanidrott
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2013-11-19 Beräknas till Kommunfullmäktige fjärde
kvartalet 2014.

Camilla Janson
(S)
Motion om
barnens dagliga
fruktstund

2014-01-12 Behandlas på Kommunfullmäktige den 17
september 2014.

Anna Norberg (M)
Motion om
permanent
motionslokal för
pensionärer och
boende i service/trygghetsboendet
i Kungsängen
samt boende på
Kungsgården
Camilla Jansson
och Kerstin Ahlin
(S)

2014-05-27 Beräknas till på Kommunfullmäktige under
fjärde kvartalet 2014.

Motion om att
laga mat inom
äldreomsorgen Camilla Janson
och Kerstin Ahlin
(S)

2014-05-27 Remitterad till Socialnämnden. Beräknas
till på Kommunfullmäktige under fjärde
kvartalet 2014.

Antalet motioner som är äldre än ett år är i nuläget fem stycken. Under år 2013
har fem motioner inkommit varav två stycken färdigbehandlats. Under 2014
har tre motioner inkommit som ännu inte är färdigbehandlade.
Barnperspektiv
Många av de motioner som kommit in under åren behandlar frågor som är av
betydelse för barnen i Upplands-Bro. En barnkonsekvensanalys kommer att
göras på varje enskild motion.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Karl Öhlander
Kanslichef
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